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EIDT 2020: uma estratégia para a Região
VISÃO

Uma Região inclusiva, empreendedora e sustentável, que
reconhece no seu território o potencial para inovar e criar
oportunidades para as atuais e futuras gerações.
MISSÃO

A Região de Aveiro aposta no conhecimento, no
empreendedorismo qualificado e inovador, na atratividade
do território e na eficiência dos seus serviços públicos, para
criar uma comunidade inclusiva, empreendedora e com
qualidade de vida

Crescimento
baseado no
conhecimento e na
inovação

OBJECTIVOS

QUALIDADE DE
VIDA

CONTEXTO
FAVORÁVEL AO
EMPREENDEDORISMO

BOA GOVERNAÇÃO
E ATRATIVIDADE
DO TERRITÓRIO

EIDT 2020: uma estratégia para a Região

Eixos estratégicos:
1. Promover um contexto de suporte à inovação e ao empreendedorismo

2. Proteger e valorizar os recursos naturais da Região
3. Reforçar e capacitar as comunidades de forma inclusiva
4. Apostar no território como identidade, recurso e marca diferenciadora
5. Qualificar a governação e a prestação de serviços públicos

Programa Região de Aveiro Empreendedora

Objectivo Central
Consolidação de um Ecossistema Inovador através de um Programa
Regional de Inovação, Empreendedorismo e Emprego
a. Valorização das competências, articulação da oferta e requalificação
profissional
b. Promoção de um ambiente favorável à Inovação e Empreendedorismo
c. Apoio à Transferência e Valorização de Conhecimento, Articulação de
agentes e internacionalização
Domínios do Programa
Qualificação – Capacitação – Valorização – Articulação - Governação

Objectivos do Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internacionalização da economia regional;
Valorização do Ecossistema de Inovação Regional;
Valorização e adequação das qualificações profissionais,;
Políticas públicas integradas e direccionadas para o emprego;
Aumentar e facilitar projetos de valorização e transferência de tecnologia;
Valorização da cultura empreendedora (económica e social);
Atrair e mobilizar agentes (públicos e privados);
Promover a criação e valorização de novos produtos e serviços;
Articulação entre agentes e mercados;
Captar e reter de talentos na Região;
Facilitar o acesso a canais de suporte financeiro para novos negócios e projetos;
Estabelecer parcerias estratégicas, regionais, nacionais e internacionais;
Contribuir para o Marketing Territorial da Região de Aveiro.

Eixos de Intervenção
EQUAL –Empregabilidade, Qualificação e Capacitação
- Requalificação e inserção profissional
- Plano Integrado regional de Combate ao Insucesso Escolar
- Programa Regional de Articulação e Valorização da Rede de Formação e Capacitação

Profissional

Eixos de Intervenção
PRICE – Promoção de Iniciativas e Cultura Empreendedora
- Oportunidades e recursos regionais
- Iniciativas de promoção da cultura criativa, empreendedora e inovadora
- Programa Integrado de formação para o empreendedorismo, criatividade e
conhecimento científico - no Ensino Básico e Secundário

Eixos de Intervenção
VALE-IN – Valorização do Ecossistema Inovador
- Programa de capacitação (IERA) e Formação em Gestão de Empreendedorismo
- Incubadora de Empresas da Região de Aveiro

- Apoio direto a novas iniciativas empresariais
- Valorização e Promoção de projectos de Inovação Social

Eixos de Intervenção

ICE – Internacionalização e Competitividade Empresarial
- Capacitação das áreas e serviços de acolhimento empresarial
- Projetos de qualificação e reconversão de AAE

- Marketing territorial, captação de investimento na Região de Aveiro e criação do “Centro
de Negócios da Região de Aveiro”
- Programa de valorização e promoção do ecossistema de inovação da Região de Aveiro
através das iniciativas a desenvolver no âmbito do Creative Science Park – Aveiro Region

GC – Governação e Comunicação
- Gestão, Comunicação, benchmarking e Marketing do Programa Regional
- Avaliação e impacto do Programa Regional

Universidade de Aveiro
Uma universidade cívica e empreendedora,
rede de formação e inovação, motor de
desenvolvimento regional e de criação de riqueza

